
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 4: ENS 
CONVERTIM EN EXPLORADORS/ES  

Primària GRANS 
 

Àmbits: lingüístic,artístic i matemàtic. 

 

Què he de fer? TASCA La proposta d’aquesta setmana constarà de 3 activitats: 

- La primera és la creació d’una fitxa d’explorador/a 

on haureu d’explicar la biografia del vostre 

personatge i fer un dibuix d’aquests. 

- La segona, és la creació d’un carnet de DNI amb 

les dades corresponents, així com el dibuix de la 

cara. Heu d’intentar desxifrar el número de DNI 

del vostre explorador perquè s’ha esborrat de tant 

viatjar. Trobareu les pistes a la tasca de 

matemàtiques.  

- La tercera, és l’elaboració del plànol de la cabina 

del vostre personatge. He de fer un plànol de la 

cabina del vaixell i afegir-hi figures geomètriques  

planes (les quals representaran el mobiliari). Heu 

de posar quant mesuren aquestes figures i 

calcular el perímetre i l’àrea de, mínim, 2 d’elles.  

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

Per a l’elaboració de la biografia, podeu consultar el 

Power Point amb la informació dels Exploradors. 

Per fer el plànol de la cabina simplement pots fer servir 

un full , un llapis i un regle, però la creació és lliure i, per 

tant, pots ser tan creatiu com vulguis.   



Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

● Per fer la fitxa d’exploradors/es caldrà que mireu el 

Power Point que us hem preparat amb informació 

d’alguns personatges que han estat importants 

en la recerca i exploració del món. Primer haureu 

de fer una diapositiva (amb el format power point) 

amb les dades principals. Un cop fet això, en un 

document word, haureu de desenvolupar la vostra 

biografia ( aproximadament 100 paraules ). Per 

fer-ho us podeu ajudar entrant als enllaços de la 

wikipedia que us hem adjuntat al power point. 

 

● Per fer l’activitat de matemàtiques pots agafar un 

full quadriculat o bé fer quadrats en un full blanc 

potser t’ajuda a l’hora de mesurar. Recorda 

l’activitat de l’habitació polonesa i agafa-la com a 

referència, potser t’ajuda a fer el disseny.  

Enllaços d’interès  Els trobaràs al Power Point dels exploradors. 

Comprovo què he fet Biografia: 

- He fet una biografia que permet als altres 

conèixer el meu personatge? 

- Conté totes les parts d’una biografia? 

- He revisat el text abans de donar-lo per acabat? 

 

Carnet de DNI: 

- Conté les dades d’un DNI? Nom, cognoms, data i 

lloc de naixement, caducitat del carnet, foto… 

- He fet bé els càlculs? 

 

Plànol de la cabina: 

- He afegit figures planes que representen el 

mobiliari? 

- He calculat l’àrea i el perímetre de, com a mínim, 



dues de les figures planes que he inclòs? 

 

TOTES LES ACTIVITATS LES HEU DE PENJAR A LA VOSTRA CARPETA “MARS I 

OCEANS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ACTIVITAT 1 

             BIOGRAFIA DEL MEU PERSONATGE 

Cadascun de vosaltres és l’encarregat de dissenyar el seu explorador i presentar-lo a la resta. 

Com? Molt fàcil! Haureu d’elaborar una biografia.  

Com ja sabeu, una biografia és la narració de la vida d’una persona.  

Parts d’una biografia: 

- Presentació: en aquesta part s’inclou el nom complet del personatge, la data i el lloc de 

naixement 

- Desenvolupament: en aquest apartat es narren, per ordre cronològic i amb detall, els 

successos més rellevants de la seva vida, a nivell personal i professional. 

- Conclusió: s’acaba valorant al personatge en la seva globalitat, destacant la seva 

importància en el món de l’exploració del mar. 

 

Aquesta activitat consta de tres parts: 

- Una presentació esquemàtica, en format diapositiva, seguint els exemples que teniu en el 

Power Point dels exploradors. 

- Una biografia detallada, com les que trobeu en els links del Power Point dels exploradors. 

Aproximadament 100 paraules. 

- Un dibuix del vostre personatge inventat ( com una foto de carnet).  

 

AMPLIACIÓ: si algú s’anima, pot fer el dibuix de cos sencer del seu explorador/a. 

 

 

 



 ACTIVITAT 2 

AJUDEU-ME! SE M’HA ESBORRAT EL MEU NÚMERO DEL DNI I NO 

PUC CONTINUAR VIATJANT!   
El vostre explorador us demana ajuda: 

“Alumnes de sisè, tenim un problema i necessito que m’ajudeu. Resulta que de tant viatjar  se m’ha 

esborrat el meu número del DNI i no el recordo. Només recordo el següent:  

1. Hi ha 10 xifres en total  

2. Els primers quatre dígits són imparells 

3. El quart dígit és igual al seu quadrat, és a dir, el número multiplicat per ell mateix 

4. Si multipliques el primer dígit pel segon dígit dóna 21 

5. Si multipliques el segon dígit pel tercer dígit dóna 35 

6. Sumant el 1r amb el 5è, el 2n amb el 6è, el 3r amb el 7è, i el 4t amb el 8è s’obté sempre el 

número 9.  

7. Els dos últims dígits són el teu número a la llista de la teva classe (si és més petit de 10 

afegeix un 0 al davant)  

Em podries ajudar a recordar-lo? M’agradaria poder continuar viatjant i explorant aquest món tan 

meravellós! Apunta a continuació els dígits del DNI.  

    

Ara que ja els has trobat, em podries ajudar a crear-lo de nou? Fes un disseny del carnet 

d’identitat. Recorda que, sobretot, els carnets d’identitat han de tenir una foto de la cara (dibuix o 

foto en aquest cas), el nom i cognoms, i la data de naixement. Pots ser tan creatiu com vulguis!”  

 

 



          activitat 3 

         el plànol de la cabina 
Un cop embarcats en aquesta aventura, toca repartir les cabines. Ja sabeu que la connexió via 

satèl·lit en alta mar no és gaire bona. Les fotos no podrien arribar. Però qui sap, potser un plànol en 

una ampolla de vidre, sí… 

Us demanem que dibuixeu un plànol de la cabina del vostre explorador, afegint figures 

geomètriques planes (com les que us mostràvem en l’activitat de l’habitació polonesa, on hi havia 

un llit, un armari, un sofà...). Recordeu que les cabines del vaixell són austeres, però com a mínim 

hauríeu de dibuixar 3 objectes. 

Per a cada figura heu de dir les dimensions que té (l’amplada i la llargada) i calcular la seva àrea 

i el seu perímetre. 

 
     
 

 

 

 

 
 


